
 

 
 

Biļetens Radius īrniekiem un iedzīvotājiem            16. izdevums - 2022. gada februāris 

Radius Community Chest  
(“Radius kopienas lāde”) 
2021. gadā Radius finansēja 25 
Radius shēmas ar £250 - £1000 
lieliem grantiem. 
Starp šiem projektiem bija šādi: 

Kopienas un dārzkopības projekti 
y Atbalsts kopienas un dārzkopības projektiem, 

lai visi iedzīvotāji varētu sanākt kopā, izbaudīt 
kopības sajūtu un piedalīties aktivitātēs 
svaigā gaisā. 

Cilvēku pulcināšana 
y Iekārtas, kas palīdz rīkot atpūtas un izglītības 

pasākumus. 
y Lieldienu dāvanas launaga laikā. 
Jaunu lietu apguve 
y 6 nedēļas ilga gleznošanas darbnīca. 
y 10 nedēļas ilgas vingrošanas un mūzikas 

instruktoru darbnīcas. 
y Iekārtas aktīvai atpūtai. 

Ja Tev ir kāda ideja vai projekts prātā, bet Tu  
nezini, vai tam varētu saņemt Community Chest 
grantu, tad runā ar savu shēmas koordinatoru  
vai sazinies ar Tenant Engagement Team  
(Īrnieku iesaistīšanas komantu), zvanot uz  
0330 123 0888, vai ARĪ sūti e-pastu uz 
tenant.engagement@radiushousing.org  

Viņš bija Portstjuartas puisis, un es 
biju Portstjuartas meiča...  
Kopā jau 70 gadus – Semjuels un Mjuriela (Samuel 
and Muriel) ir Radiusa “ilgākais precētais pāris”, un 
viņi dalījās ar mums savā dzīvesstāstā, gaidot 
Valentīna dienu… 

 
Kur viņi iepazinās 
Mēs iepazināmies, kad abi vēl bijām  pavisam jauni, 
un mēs abi bijām no Portstjuartas. Mēs gājām vienā 
un tai pašā skolā un bieži vien satikāmies galvenās 
ielas kafejnīcā. 
Kopā pavadītais laiks 
Mēs apprecējāmies 1955. gadā, bet bijām kopā jau 3 
gadus pirms kāzām. Pēc laulībām mēs dzīvojām 
Velsā, jo Semjuelam tur bija darbs, un tad, kad mēs 
pārcēlāmies uz Tullaghmurry Fold, mēs nevarējām 
vien noticēt savai veiksmei, jo no mūsu dzīvokļa var 
redzēt Mjurielas ģimenes māju, ko cēla viņas tēvs un 
kur viņas radinieki arvien vēl dzīvo. 
Kāzu dienas labākā daļa 
“Man bija visskaistākā kāzu kleita pasaulē. Es nekad 
nevalkāju baltas krāsas apģērbu, tāpēc mana 
kaimiņiene, kas bija šuvēja, izgatavoja man gaiši rozā 
plīvuru virs satīna ¾ garuma kleitas. Manai māsai bija 
sidraboti pelēka satīna kleita.” 
Lielākie sasniegumi 
Abiem mūsu dēliem jau ir pāri 60. Mjuriela gribēja 
meitu, tomēr pēc tam, kad piedzima mūsu otrais dēls, 
viņa nolēma, ka pietiek. Mēs arī rūpējāmies par 
jaundzimušo Mjurielas māsas dēlu, kad māsa nomira. 
Mums ir 3 mazbērni un 2 mazmazbērni. Mūsu halle ir 
pilna ar viņu attēliem. Mana redze tagad ir tāda, ka 
mēs palūdzām viņus atsūtīt lielākas bildes. Mums 
viņu ļoti pietrūkst, tomēr tagad ceļot ir kļuvis grūti. 
Ieteikums ilgai sekmīgai laulībai  
“Dari to, ko tev sieva liek!” - tā saka Mjuriela. 
Paldies jums, Semjuel un Mjuriela, par piedalīšanos, 
un mēs vēlam jums vēl daudz laimīgus gadus kopā! 

Kopienas biodiversitātes projekts 
Vai Tu gribētu kļūt par 
ilgtspējības čempionu? 
Pievienojies mums... 

Apmācības   
1. darbnīca: Audzēšana ierobežotās telpās. 
2. darbnīca: Biodiversitāte ierobežotās telpās. 

Biodiversitātes komplekti   
y Bišu/insektu kaste 
y Pļavas ziedu, saulespuķu un garšaugu sēklas 
y Biodegradējami sēklu podi 
y Logu kastes 
y Saulespuķu niedres 

Dalība ir BEZ MAKSAS. Reģistrējies, sūtot mums 
e-pastu uz sustainability@radiushousing.org. 
Jāreģistrējas līdz 2022. gada 21. februārim. 
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Kopīga telpa... 
Visa šī kopīgā telpa ir par jums! 

 
Laimīgu 99. dzimšanas dienu Betijai (Betty), no 
Quoile Fold! Ceram, ka tās bija lieliskas svinības! 
#birthdaygirl  
....................................................................... 
Laimīgu ķīniešu Jauno gadu! 
Februārī sākas tīģera gads! Par tiem, kas 
dzimuši tīģera gadā, saka, ka viņi ir 
drošsirdīgi, pašpārliecināti un ka viņiem 
patīk uzvarēt! 
....................................................................... 

Ja Tu gribētu ar kaut ko dalīties nākamajā biļetenā, 
sazinies ar savu shēmas koordinatoru vai sūti mums 
e-pastu uz tenant.engagement@radiushousing.org 

Ilgtspējīgu kopienu vides 
sakopšanas programma 
Mēs strādājam kopā ar “Keep NI Beautiful”, lai īstenotu 
šo jauno programmu, veicot: 
Apmācības 
1. darbnīca: Kas ir atkritumi, to pārstrāde un 
konteineru novietnes. 
2. darbnīca: Globālā vide, apzināts un ātrs patēriņš. 
3. darbnīca: Pārstrāde uzlabojot un radoša pārstrāde. 
1,5 stundu ilgas rīta nodarbības, kas sāksies marta 
pēdējā nedēļā un ilgs 3 nedēļas. 
Vides sakopšanas komplekti 
y Zīmolotas atkritumu knaibles x5 
y Augstas redzamības vestes x5 
y Cimdi x5 
y Maisi 
y Pirmās palīdzības komplekts 

Svinīgs nobeiguma pasākums 
Dalībniekus uzaicinās uz mūsu nobeiguma pasākumu, 
kas notiks Stormont Parliament Buildings. 

Pieteikšanās 
Sūtiet mums e-pastu uz 
sustainability@radiushousing.org. 
Reģistrācija līdz 2022. gada 7. martam 

Lai jūs būtu centrā visam  
Radius vēlas, lai mūsu īrnieki būtu centrā visam tam, ko mēs darām. 
Ja Tu vēlies saņemt jaunāko informāciju par iespējām pieteikties mūsu jaunajās grupās un palīdzēt  
veidot pakalpojumus, ko Tu saņem, ziņu biļetenus, finansēšanu un tamlīdzīgi, piesakies šodien  
mūsu Register of Interest (Interešu reģistrā): 
y zvanot uz 0330 123 0888 
y sūtot e-pastu uz tenant.engagement@radiushousing.org 
y runājot ar kādu no darbiniekiem 

Labklājības padomi                                                                                    
Padomi, atbalsts un pārstāvība visos pabalstu jautājumos.  
Radius labklājības padomu speciālisti (Welfare Advice 
Officers) palīdz īrniekiem un iedzīvotājiem. Palīdzību var 
saņemt pa tālruni vai izmantojot video zvanu. 
Saziņai… 
Lai uzzinātu vairāk vai pieteiktos pie mūsu 
Labklājības padomu speciālistiem: 

y zvani mūsu birojam uz 0330 123 0888  
y runā ar mūsu mājokļu speciālistu vai 
y sūti e-pastu uz info@radiushousing.org 

Remontu pieteikšana  
Lai pieteiktu remontu savā mājā, sazinies: 

 
Runā ar kādu darbinieku 

Kontaktu uzturēšanai…  
Seko līdzi ziņām no Radius Housing:  

  
Mājokļu speciālists (Housing Officer) 
Ja jāsazinās ar mājokļu speciālistu vai mūsu kopienu 
grupu (Communities Team), zvani uz 0330 123 0888. 

Sazinies ar shēmas koordinatoru,  
lai saņemtu savu February Boredom 

Busters eksemplāru! 
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